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Gab. Des. Manoel Erhardt

(Informações: Pessoal, SEAP e DAMS)

O desembargador
federal José Baptista
de Almeida Filho
(presidente do TRF5)
recebeu, ontem à
tarde, a visita do
coronel Otávio Rêgo
Barros, integrante da
Assessoria II do
Gabinete do
Comandante do
Exército, em Brasília/
DF. O tenente-coronel Edilton Nunes e os
tenentes Gilberto Xavier e Giovanni
Corrêa também participaram do encontro
que visa estreitar o relacionamento do
Exército Brasileiro com órgãos federais

Presidente recebe representantes
do Comando do Exército

que interagem com
o Poder Judiciário, a
exemplo dos
tribunais superiores,
Tribunais Regionais
Federais, Ministério
Público Federal e
Advocacia Geral da
União. O magistrado
e os militares
trocaram idéias
sobre Forças

Armadas e Justiça e ainda percorreram
instalações do Tribunal, começando pelo
recém-instalado Memorial do TRF5, que
documenta parte significativa da história
desta Corte.

Nesta terça-feira, a Seção Judiciária de
Pernambuco fez uma doação de móveis
e materiais de Informática à Polícia Civil
do Estado. A doação foi feita de acordo
com o Decreto nº 99658/1990, que
regulamenta, no âmbito da
Administração Pública,
o reaproveitamento, movimentação,
alienação ou outras formas de

se desfazer de materiais descartados ou
já substituídos. Mesas, cadeiras,
impressoras e 37 computadores,
incompatíveis com os atuais sistemas
utilizados na Justiça Federal, foram
entregues pelo diretor do Núcleo
Administrativo da JFPE, Josemar Melo, à
chefe do Núcleo de Tecnologia da
Informação da Polícia Civil, Mary Belfort.

Encerram, nesta sexta-feira, as
inscrições para o processo seletivo de
conciliadores para os Juizados Especiais
da Justiça Federal em Alagoas (JFAL). O
candidato terá que apresentar cópia
autenticada do diploma ou certificado de
conclusão do curso de Direito e, para os
acadêmicos, a declaração da instituição
de ensino superior, reconhecida pelo
Ministério da Educação. Ainda é preciso
cópia autenticada da cédula de
identidade e currículo com foto. As
inscrições serão realizadas das 9h às
18h, na sede da JFAL, em Maceió.
Informações: www.jfal.jus.br.

Inscrições para
conciliadores na
JFAL terminam
sexta-feira

SJPE doa computadores à Polícia Civil

A empresa Vetor Concursos e
Eventos oferece descontos nas
viagens aos servidores do Tribunal que
desejam prestar concurso em outros
estados. A instituição está organizando
viagens para quem vai fazer as provas
do concurso para as vagas de analista
e técnico judiciário do TRT da Bahia,
de promotor de Justiça do Ministério
Público do Ceará e de delegado,
escrivão ou agente da Polícia Civil do
Rio Grande do Norte. Informações:
3074-2240 ou www.vetoreventos.com.br.

Transporte para
concursos com
desconto para
servidores


